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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a tulajdonában álló, 1969-ben
Vigh Tamás által készített Harsonások-szobor című műalkotást a 38017/35 helyrajzi számon
nyilvántartott, természetben a Komor Marcell utca 1. szám alatt található Művészetek Palotája területén
kívánja elhelyezni. A szoborelhelyezése 0,7 m2 területen érinti a (38017/49) hrsz. Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő közterületet.
A MÜPA Ludwig Múzeum előlépcsőjén tervezett műalkotás felállításához és elhelyezéséhez szükséges
talapzat építése tárgyában a Városüzemeltetési és Felújítási Irodára tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulás kiadása céljából a Magyar Telekom Nyrt. kérelmet nyújtott be. A Magyar Telekom a
nevezett szobor felállításához és az elhelyezéséhez szükséges talapzat tervezésével, megépítésével a
ZDA-ZOBOKI Építésziroda Kft-t bízta meg.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja alapján a
képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a köztéri szobor, műalkotás állítása, melyhez
szükséges a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
döntése.
A műalkotás ismertetése:
A műalkotás Vígh Tamás szobrászművész alkotása, melyet a Magyar Telekom Nyrt. helyezett ki
Budapest XIV. kerület Róna utcában található irodaház előtti területre. A szobor mintegy 200 cm-es, a
korra jellemző fordított "terpeszállásban" lévő betontömbön áll, a 3 kürtös alak, akik a szélrózsa 3
irányába mutatnak, magassága 570 cm. Anyagát tekintve hajlított domborított vörösrézlemez,
tartószerkezete szénacél. Tömege megközelítőleg 2.100 kg + a talapzat, mérete 350x350x600 cm. A
műalkotás műemléki védettséget élvez. A műalkotás teljes körű felújítását a Magyar Telekom Nyrt.
elvégezte.
Műalkotás kihelyezése:
A kihelyezés érdekében a Magyar Telekom Nyrt., a Nemzeti Filmharmónia Ingatlanfejlesztési Kft.
valamint a MÜPA Budapest – Művészetek Palotája Nonprofit Kft. háromoldalú szerződést kötött, mely
tartalmazza a Ludwig Múzeum előlépcsőjén felállítandó műalkotás kihelyezését követően felmerülő
részletszabályokat, operatív jellegű tevékenységet és kötelezettségeket. A kihelyezés a szükséges
engedélyek beszerzésétől számítva 120 napon belül történne meg, melynek összes anyagi vonzatát a
háromoldalú szerződés tartalmazza.
A műalkotás és közvetlen környezetének karbantartásával, tisztántartásával és a megfelelő állapotban
történő fenntartásával, javításával, időszakos felújításával kapcsolatban felmerülő mindennemű költség
a Magyar Telekom Nyrt-t terheli.
Az önkormányzat részéről anyagi forrás biztosítása nem szükséges.
Településképi vélemény alapján a műalkotás a megfelel a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott
követelményeknek, illeszkedik a településképbe, valamint nem ellentétes a területre vonatkozó
Képviselő-testület 9/2006. (III.10.) rendeletével megalkotott „Millenniumi Városközpont” városrendezési
tervvel.
A tervek közműegyeztetése megtörtént, melynek alapján az érintett területen a felújítás során használt
tervek szerint közmű nem akadályozza a műalkotás felállítását.

A szobor látványterve az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
A helyszínrajz az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a köztéri műalkotás kihelyezési kérelme ügyében.
Budapest, 2017. február 08.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
tulajdonosi hozzájárulást ad a Magyar Telekom Nyrt. részére a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38017/49) hrsz-ú közterületen a …./2017. számú
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti megjelenésű „Harsonások-szobor” Komor Marcell u. 1. szám
előtt a 2. számú mellékletben megjelölt helyen történő elhelyezéséhez.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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